שאהוורו:
סולישאהוור
סולי

הדאע״שי

הצונאמי

ח׳ליפות אירופה
בסוף השבוע
ריקאיים
$DN2$אמריקאיים$DN2$

הפציצו מטוסים אמ־
$TS1$אמריקאיים$TS1$

האחרון

של

מטרות

ארגון

דאע״ש

עיראק .״קהילת המודיעין

בצפון

בארצות־הברית

טעו בהערכתהיכולת

והממשל
של
ויצא לחופשה בתשבועיים .אלפיקילומ־
$TS1$קילומטרים$TS1$
שבהולנד ,אישר ראש העירלקיים תהלוכת
$DN2$קילומטרים $DN2$משם ,בהאג
טרים
ענק של מאות מתומכי רעא״ש ,שקראולהילחם במערבולד־
$TS1$ולדצוח$TS1$
האמריקאי

הטרורהקיצוני״,

הורה

אובמה

הנשיא

$DN2$ולדצוח $DN2$יהודים ונוצרים.
צוח

דאע״ש ,ארגוןאיסלאמי
המושתתת על הקוראן,
$DN2$איסלאמית$DN2$גדולה
לאמית
קיצוני

של
אל־קאעירה,

הסניף העיראקי

לכונן מרינה איס־
$TS1$איסלאמית$TS1$
המבקש

הוקםבאפריל

 2013מתוך
קצר יחסית

והפך תוך זמן

לארגון הג׳יהאריסטיהמוביל מבין אלו
הפרראיראניים בעיראק ובסוריה .מנהיגו ,אבו־בכראל־בג־
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רייתו,
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הוא מפוצץ ומחריב אתרי עתיקות
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